آسياويژن

كند .نيرومند نامدار با گل سپهر تشت سيني توانست جنگ دارا و ندار
اين بازي را به سود خود تمام كند.

صدرنشين باخت

عقاب  1ـ پرسپوليس صفر
گل :سينا سادات براي عقاب
پرسپوليس صدرنشين بازيها در برابر عقاب كم آورد تا با قبول شكست
صدرنشيني را از دست بدهد .عقاب بعد از دو هفته ناكامي ،در هفته
سوم رنگ و بوي برد را به خود ديد تا فاصله خود را با مدعيان كم كند.

برد آبي

استقالل  2ـ اروند صفر
گلها :محمد داوري و ارسالن دالوري براي استقالل.
در روزي كه پرسپوليس رنگ شكست را به خود ديد ،در آن سوي
ميدان استقالل يكي ديگر از باالنشينان جدول اروند را با شكست
مواجه ساخت تا ناكامي صدرنشينان تكميل شود .اروند در برابر
استقالل هيچ اثري از صدرنشيني و مدعيان همراه نداشت .در عوض
استقالل تيمتر شده است.

توقف پيكان

هفته سوم ليگ برتر اميدهاي تهران

پرسپوليس باخت ،پيكان متوقف شد ،استقالل برد

هفته سوم رقابتهاي ليگ برتر اميدهاي تهران پيگيري شد و حوادثي
در جريان ديدارهاي اين هفته رقم خورد.
پرسپوليس صدرنشين بازيها از صدر افتاد .پرسپوليس شكست
را در برابر عقاب دريافت كرد تا از صدر فاصله بگيرد .عقاب با
اين پيروزي اولين برد خود را دريافت كرد .پيكان يكي ديگر از
صدرنشينان مقابل داتيس خودرو با تساوي متوقف شد .اما صدر
جدول را حفظ كرد .اروند ديگر صدرنشيني جدول در هفته سوم
در مقابل استقالل دو بر صفر مغلوب شد تا او هم از صدر جدول
فاصله بگيرد .در حقيقت هفته سوم ،روز ناكامي باالنشينان جدول
بود.
نتايج هفته سوم اميدهاي تهران

اولين برد سايپا

سايپا  3ـ اتحاد ساالر صفر
گلها :محمد ابراهيمي(دو گل) و علي آذرمينو براي سايپا
* بهترين بازيكن ميدان :محمد ابراهيمي(سايپا)
سايپا اولين پيروزي را جشن گرفت .اين تيم بعداز دو باخت ،در هفته
سوم تيم اتحاد ساالر را در يك روز خوب و در يك روز راحت با شكست
سنگينيمواجهكرد.

گلباران

بادران  3ـ كيان پديده 2
گلها :سيمان صفريزاده ،علي مواليي و مهرداد رضايي براي بادران و
سينا بابا تيار(دو گل) براي كيان پديده.
* بهترين بازيكن ميدان :سينا بابا تيار از كيان پديده
يك بازي يراقت و خيز و يك بازي پرگل ،حاصل ديدار بادران با پديده
بود .بادران در اين بازي همان تيمي بود كه از آن انتظار ميرفت.

سنگين و ديدني

نفت ايرانيان  2ـ نيروي زميني 1
گلها :مجتبي صفرزاده و حسين لطفي براي نفت ايرانيان و حسين
ضيايي براي نيروي زميني
* بهترين بازيكن ميدان :حسين لطفي از نفت ايرانيان.
نفت ايرانيان در برابر نيروي زميني ايستادگي خوبي داشت.
سربازها گرچه دوندگي خوبي داشتند ،اما نفت ايرانيان در سازمان
تيمي بهتر و هماهنگتر عملكرد.

نه مثل گذشته

نيرومندان نامدار  1ـ المپيك انديشه صفر
گل :سپهر تشت سيني براي نيرومندان نامدار.
المپيك انديشه برخالف دو ديدار قبلياش .اينبار مقابل نيرومند
نامداران نتوانست دوام و ايستادگي خود را تا پايان  90دقيقه حفظ

پيكان 2ـ داتيس خودرو 2
گلها :توحيد مرادي و شايان نعمتزاده براي پيكان و محمد دهقاننژاد
و مهدي افشاري براي داتيس خودرو
توقف پيكان در برابر داتيس خودرو از حوادث ديدارهاي هفته سوم
بود ،البته پيكانيها با توجه به شكست تيمهاي پرسپوليس و اروند ،با
تساوي كه به دست آورد به تنهايي درصدر جدول قرار گرفت.

لغو شد

ديدار مقاومت و نفت تهران برگزار نشد .نفتيها تاكنون در سه هفته
بازيها ،در هيچيك از مسابقات حضور پيدا نكردهاند .احتمال حذف
اين تيم از گردونه مسابقات قابل پيشبيني است.
بهترينهاي هفته سوم اميدها
تيم:عقاب
عقابيهابعدازقبولدوشكستدرهفتههاياولودوماينبارودرهفتهسوم
تيمپرسپوليسراشكستدادندتاپرسپوليسازصدرجدولفروافتد.
بازيكن هفته :محمد ابراهيمي(سايپا)
سايپا روز خوبي را مقابل اتحاد ساالر پشت سرگذاشت ،اما از سايپا
بهتر ،محمد ابراهيمي بود كه زننده دو گل از سه گل تيمش بود ،سايپا
به لطف گلزني محمد ابراهيمي اولين پيروزي را دشت كرد.
مربي هفته :مصطفي جودكي(عقاب)
جودكي سال اول را در فوتبال اميد تجربه ميكند .او مسئوليت تيمي
رابرعهده دارد كه در فصلهاي گذشته در حد مدعيان ديده شد.
اكنون جودكي با توجه به دو ناكامي در هفته اول و دوم در هفته سوم
عقاب را در حد و اندازههاي يك تيم بزرگ به تصوير كشاند .شكست
پرسپوليس شروع كار جودكي با عقاب براي روزهاي بهتر است.

هفته سوم ليگ برتر نونهاالن تهران
فقط مقاومت درخشيد

هفته سوم رقابتهاي ليگ برتر نونهاالن تهران با درخشش كوچولوهاي
تيم مقاومت همراه شد .مقاومتيها براي راهيابي بر صدر جدول ،تيم
تهرانجوان را بدجوري آماج حمالت خود قرار دادند .مقاومت در اين
يورش بيامان و پاياننيافتني به پنج گل رسيد كه از اين ميان براساس
درخشش دو گلزن خود ،يعني حسام اسكندري و محمدامين صادقي
چهارگل كه سهم هر كدام دو گل بود ،به دروازه تهرانجوان دوختند.
البته چهاربازي هم لغو شد و دو تيم استقالل و پرسپوليس هم مقابل
حريفان خود متوقف شدند.

نگاهي به ديدارهاي هفته سوم نونهاالن
غرش مقاومت

مقاومت 5ـ تهرانجوان صفر.
گلها :حسام اسكندري (دوگل) ،محمدامين صادقي (دوگل) و رضا
دستيار براي مقاومت.
* بهترين بازيكن ميدان :محمدامين صادقي از مقاومت.
مقاومت بدجوري خروشيد .طوفاني آغاز كرد و طوفاني هم به پايان
برد .پنج گل زد تا قدرت مطلق مقابل تهرانجوان كتف بسته معرفي
شود .حسام اسكندري و محمد امين صادقي زننده چهارگل از پنج
گل تيمشان بودند.

بيحاصل
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پرشين ايرانمهر صفر ـ شهداي كيوج صفر
* بهترين بازيكن ميدان :سينا رضاپور از تيم شهداي كيوج
ديدار اين دو تيم هيچگاه حاصلي همراه نداشت .زيرا دوندگي از سوي
دو تيم بيهدف بود و در روند حركتي دو تيم نكتهاي در حد تاكتيك
تيمي ديده نشد تا منجر به بازگشايي دروازهها شود .نهايتاً اين ديدار
بدون گل به پايان رسيد.

كمبود گل

استقالل 1ـ ايرانمهر 1
گلها :ارشيا بابايي براي استقالل و اميرحسين اميني براي ايرانمهر.
* بهترين بازيكن ميدان :محمد خليفه از ايرانمهر
استقالل با ايرانمهر برگزار كننده يك بازي پر افت و خيز بودند .گر
چه تساوي يك بر يك حاصل اين ديدار بود .اما يكي از دو تيم شانس
پيروزي را داشت.

توقف پرسپوليس

شهاب سرخ صفر ـ پرسپوليس صفر
* بهترين بازيكن ميدان :محمدحسين عطايي از شهاب سرخ و
اميرحسين فاضليفرد از پرسپوليس.
پرسپوليس در مقابل تيم شهاب سرخ متوقف شد .اما اين توقف دليل بر
آن نبود كه تيم حريف قدرت شكست تيم پرسپوليس را نداشته باشد.

اين بازيها لغو شد

ديدارهاي پيكان با سايپا و سپاهان فجر با ميعادكوشان و راهآهن با كيا
و نفت با شاهين انجام نشد.
دليل لغو اين بازيها حضور برخي از بازيكنان تيمهاي نامبرده در و
اردوي آمادهسازي تيم ملي نونهاالن ايران است.

